Informatierubriek

Bijeenkomst Kalterbroeken
Op 13 november 2017 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst over
woonwijk Kalterbroeken onder de noemer ‘Proef de sfeer van Kalterbroeken’.
De bijeenkomst is in het gemeentehuis in Diever en start om 19.30 uur (vanaf
19.00 uur is de inloop).
Groen, ruimte en rust: dat is waar de woonwijk Kalterbroeken in Diever voor
staat. Dat geldt natuurlijk ook voor het nog met woningbouw in te vullen
deel van het gebied. Het stedenbouwkundig ontwerp is intussen klaar. Kom
kennismaken met woonthema’s en -vormen, de sfeer van het gebied en de
groene inrichting. Het stedenbouwkundig ontwerp zorgt voor inzicht in de
vele woonmogelijkheden die er zijn. Woonthema’s die passen bij wat u misschien wel zoekt. U kunt inspiratie opdoen voor de groene inrichting van de
wijk. We praten u graag bij over de planning van het proces rond het stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp bestemmingsplan. Ook is er informatie
over of en op welke manier de input uit de schetsbijeenkomst van 8 juni jl.
een plek heeft gekregen in het ontwerp. We hebben een 3D-videopresentatie
laten maken die tijdens de bijeenkomst op diverse tijdstippen te zien is.
Aanmelden: in verband met de organisatie stellen wij het op prijs als u zich
aanmeldt voor de bijeenkomst. Dat kan via info@gemeentewesterveld.nl
Graag bij onderwerp van uw e-mail aangeven: bijeenkomst Kalterbroeken.

Uitbreiding Zorgvlied
Op maandagavond 20 november 2017 organiseert de gemeente een informatieavond over de geplande woningbouw in Zorgvlied, in het verlengde van de
Meester Onsteestraat. Ontwikkelaar Dons en Troost gaat in de 1e fase negen
wooneenheden bouwen: vijf woningen in één rij en twee blokjes twee-ondereen-kapwoningen (samen vier wooneenheden). De twee-onder-een-kapwoningen kunnen levensloopbestendige woningen worden.
Op maandagavond 20 november zijn er artist impressions van het plan te
bewonderen, wordt er een 3D-presentatie getoond én wordt informatie
gegeven over bestemmingsplanprocedure. Ook zal er een symbolische startsein gegeven worden voor de verkoop van de woningen. Indicatie van
de verkoopprijzen: hoekwoning circa € 167.000,- VON, tussenwoning circa
€ 138.000,- VON en levensloopbestendige woning (2^1) circa € 210.000,- VON.
De informatiebijeenkomst is in hotel Villa Nova (Dorpstraat 38 in Zorgvlied):
de inloop is vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur begint het programma. Voor de
inrichting van de zaal is het handig vooraf het aantal belangstellenden te
weten. Wilt u deze avond bijwonen? U kunt zich aanmelden via
info@gemeentewesterveld.nl
Graag bij het onderwerp van de e-mail vermelden: bijeenkomst uitbreiding
Zorgvlied

Ruimtelijke ordening
ONT WERPBESTEMMINGSPLAN DWINGELOO

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders
bekend, dat met ingang van 9 november 2017, in het gemeentehuis in Diever,
voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerpbestemmingsplan ‘Dwingeloo’,
met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000BP000000000573-0002, met bijbehorende toelichting, regels, verbeelding en bijlagen.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Dwingeloo
en voorziet in de vervanging, actualisatie en digitalisering van 7 geldende bestemmingsplannen uit de periode 2006-2014. Het doel is eveneens te komen
tot een meer uniforme planregeling t.o.v. andere actuele bestemmingplannen. Uitgangspunt is consolidatie van de bestaande situatie. Geactualiseerd
is hetgeen verouderd is. Met verleende vrijstellingen/ontheffingen en nieuwe
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inzichten is rekening gehouden. Grootschalige ontwikkelingen worden niet
mogelijk gemaakt.
De plangrens is globaal als volgt:
- de noordelijke grens van het plan is de Lheedermade/N855
- het bestaande bedrijventerrein en de woonwijk De Valderse vormen de
oostgrens;
- de uiterste westgrens wordt bepaald door het sportveldencomplex
De Hulsebosch;
- de Esweg is de zuidgrens.
Ter inzage: het ontwerpbestemmingsplan ligt in het gemeentehuis in Diever
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
Zienswijze: van 9 november tot en met 20 december 2017 kan een ieder zijn
of haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke
zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970
AB Havelte. Het zaaknummer is 186563. Voor het maken van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521.

VA S T G E S T E L D W I J Z I G I N G S P L A N
A P P E L S C H A S E W E G 4 T E WAT E R E N

B&W van de gemeente Westerveld maken overeenkomstig het bepaalde in
artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 19 september
2017 het wijzigingsplan Appelschaseweg 4 in Wateren ongewijzigd hebben
vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Appelschaseweg 4 te Wateren’ met planidentificatie NL.IMRO.1701.509WPAppelsweg4WTN-0003 ligt met ingang van
9 november 2017 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor
belanghebbenden ter inzage.
Het wijzigingsplan (zaaknummer 204296) voorziet in het toestaan van een
bedrijfswoning boven de bestaande paardenstal. Het vastgestelde wijzigingsplan kan ook worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Tijdens de terinzagelegging van zes weken zijn tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen ingediend.
Beroep: vanaf 2 november 2017 tot en met 13 december 2017 kan beroep
worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college naar voren te
brengen. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. Het
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende
werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende
de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend.
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Openingstijden gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.00 uur
14 en 28 november tot 19.00 uur
Let op! Voor de volgende onderwerpen
kunt u uitsluitend op afspraak terecht:
burgerlijke stand (geboorteaangifte,
erkenning ongeboren vrucht), informatie
over bouwmogelijkheden en
bestemmingsplannen, het inzien van
aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen. U kunt ook een afspraak
maken voor een overleg tijdens een
avondopenstelling.
Meldingen Openbare Ruimte
Deze kunt u via website en algemeen telefoonnummer doorgeven. Buiten kantooruren, alleen in zeer dringende gevallen, ook
via: 06 – 55 76 30 37.
IGSD-loket in het gemeentehuis
Maandag, dinsdag en donderdag van
09.00 - 12.30 uur.
Politiepost in het gemeentehuis
Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00 uur.
Afvalinzameling
Voor vragen of opmerkingen over de
afvalinzameling kunt u contact opnemen
met het ROVA Klantcontactcentrum,
tel. 038 - 427 37 77,
e-mail klantenservice@rova.nl

Bekendmakingen
MILIEUMELDING

• Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 20, 8384 EE, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een kledingverhuurbedrijf, ontvangstdatum
03-10-2017, zaaknummer 208638

OMGEVINGSVERGUNNING

Aangevraagd regulier
• Havelte, Piet Soerplein, 7971, het kappen van 58 lindes, eiken en esdoorns
t.b.v. herinrichting, ontvangstdatum 1-11-2017, zaaknummer 208915
Verleend regulier
• Darp, Westerlaan 1, 7973 KD, kappen 3 eiken, verzenddatum 07-11-2017,
zaaknummer 206547
• Dwingeloo, Valderseweg 7, 7991 BC, kap 1 Ceder, verzenddatum 07-11-2017,
zaaknummer 206934
• Uffelte, Vijverlaan 7, 7975 BW, kappen 3 moeraseiken, verzenddatum
07-11-2017, zaaknummer 207040
U kunt de vergunningen, meldingen en de bijbehorende stukken op afspraak
digitaal inzien (zie contactgegevens in het kader). Voor het indienen van een

De gemeente is te vinden op Twitter,
met nieuws van het gemeentebestuur
en tweets over gemeentebeleid en
-uitvoering. Westerveld gebruikt twitter
voorlopig alleen om informatie te geven
(en nog niet om reacties te verzamelen).
Account: gem_westerveld

zienswijze, bezwaar tegen vergunningen of (hoger) beroep, verwijzen
wij u naar onze gemeentelijke website: www.gemeentewesterveld.nl/
bekendmakingen
Veel bekendmakingen van gemeenten, provincies en waterschappen
kunt u ook digitaal bekijken (op een
website of app) óf met een e-mailservice in uw mailbox ontvangen.
Kijk voor meer informatie op
overuwbuurt.overheid.nl

Op dinsdagmiddag verschijnt de Da’s Mooi. Deze advertentie van de gemeente is op dinsdagochtend al te downloaden (pdf) op www.gemeentewesterveld.nl

